
 )٦/۲۰۲۰/ ۲( شھممھ بھرواری سێ کۆنووسی کۆبوونھوەی ئھنجومھنی زانکۆ لھ رۆژی
) لھ بھرواری ٥۳۲٤لھسھرڕینمایی وەزارەتی خوێندنی با�و توێژینھوەی زانستی ژمارە (

 ) تایبھت بھ ھھڵسھنگاندنی کۆتایی خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی ۲۰۲۰/٦/۱(
)۲۰۱۹-۲۰۲۰ ( 

 
) تا ۱/٦/۲۰۲۰پێویستھ سھرۆک بھشھکان لھ بھرواری (سھبارەت بھ خوێندکارانی سیمستھری یھک  .۱

 وەربگرنھوە لھ مامۆستایان و ە٪)٦۰(لھ  ڕێژەی ) تێکڕای نمرەی وانھکانی سیمستھری یھک کھ۲۰۲۰/٦/٦(
وە ئھو ت ێئھگھرخوێندکار دەرچوو بێت  ئھوا داوای راپۆرتی لێناکر، ٪)۱۰۰(بیگۆڕن بۆ ڕێژەی 

٪) ڕاپۆرتی ٤۰٪) ئھژماردەکرێت وەک خۆی وە بۆ ڕێژەی (٦۰خوێندکارانھی کھ دەرنھچوون ئھوە تێکڕای (
= ٪٤۰٪ + ٦۰تھری یھکدا و پاشان ڕێژەی (خوێندویھتی لھ سیمس ھپێ دەکرێت بھ پێی ئھو بابھتانھی ک

و بھ�م ئھ وە ئھمھش مانای ئھوە ناگھیھنێت کھ ھھموو خوێندکارێک دەردەچێت. بۆ ئھژمار دەکرێت ی)۱۰۰٪
بھرزتربکاتھوە ئھوا بھھھمان شێوەی خوێندکارە  نمرەکھی ڕایخوێندکارانھ کھ دەرچوون و دەیانھوێت تێک

م بارەدە ئھگھر بنمرەکھی کھمیکرد ئھوا بۆی نییھ داوای ئھوە بکاتھوە کھ کھتووەکھ بۆی ئھژمار دەکرێت وە لھ
 .٪)۱۰۰٪)ی بۆ بگۆڕێتھوە بۆ (٦۰ڕێژەی (

 
دوادەخرێت دەستی پێکرد بھ ئۆنالین ئھوا  )۲/٥/۲۰۲۰( کھ لھ) ٦، ٤، ۲خوێندنی سیمستھرەکانی ( سھبارە بھ .۲

، ۳) سیمستھرەکانی (Second Chanceچانسی (. سھبارەت بھ سێکھند )۲۰۲۱-۲۰۲۰( بۆ ساڵی ئاییندە
) ئھو وانانھی کھ تاقیکردنھوەیان بۆ کراوە لھ پێش کھرەنتین ئھوا پێویست دەکات لیژنھی تاقیکردنھوەی ٥، ٤

ھننھ مامۆستای وانھکھ بۆ سھح کردنی، وە ئھو وانانھی کھ تاقیکردنھوەی بۆڵۆنا دەفتھری تاقیکردنھوەکان بگھی
٪) ئھوا ڕاپۆرتی پێدەکرێت ٤۰٪)ھھیھ پاشان بۆ ڕێژەی (٦۰ێندکارەکھ تێکڕای ڕێژەی (نھکراوە ئھوا خوبۆ 

لھ الیھم مامۆستای وانھکھوە پاشان ڕاپۆرتھکھ پێویستھ نمرە و واژۆی مامۆستای وانھکھی لھسھربێت و پێشکھش 
بھ کھوتوو  وو ئھواچئھگھر خوێندکار دەرنھسۆفت کۆپی.  وبھ لیژنھی تاقیکردنھوە بکرێت بھ ھاردکۆپی 

 .ئھژمار دەکرێت ( لھ پرۆسھی بۆلۆنیا ) بۆ ئھو سمستھرە
 

  وەک٪) ٦۰لھ تێکڕای (کھ یھکێک لھم نمرانھی نییھ  سمستھری یھک ئھو خوێندکارانھی .۳

(Quiz, Assignment, Test, midterm)  ئھگھر ھاتوو بھڵگھیھکی یاساییان ھھبوو بۆ ئھم مھبھستھ وەک
مامۆستای وانھکھ بھشێوەی بۆ ئھو جۆرە ھھڵسھنگاندنھ  (راپۆرتی پزیشکی یان مردنی پلھ یھک و....ھتد ) دەکرێت  

 (Google classroom)لھ ماوەیھکی دیاری کراودا و لھڕێگھی    (Online Homework)ئۆنالین ھۆمۆرک  
پاشان نمرەکھی کۆبکرێتھوە لھگھڵ دیاری بکرێت و وە�م بدرێتھوە لھ الیھن خوێندکارەکھوە و پرسیاری بۆ 

و ئینجا نمرەی سفری بۆ دادەنرێت لھو ھھڵسھنگاندنھدا بھ�م بھ پێچھوانھوە٪) ٦۰نمرەکانی تریدا بۆ ڕێژەی (
 بھھھمان ڕێنمایی خاڵی یھک نمرەکھی بۆ ئھژماردەکرێت. 

و یان مۆڵھت  ) ۲٥/۲/۲۰۲۰تا پێش( ەوە ھیچ نمرەیھکی نھبووە لھ ک�س و ئامادە نھبووکھ ئھو خوێندکارەی  .٤
 .وە نایانگرێتھوەەرێنماییانھی سھڕئھوا ئھو  لھو سمستھرەدا  ەبوو

  



بھھھمان شێوازی ئاماژە پێش خۆی  ەکانیسمستھرلێداواکراوە لھ  )یان(وانھ ئھو خوێندکارانھی کھ کریدیت .٥
٪)ی نمرەکھی ٤۰نمرەکھی ئھو نمرەیھ دەبێت کھ کۆی کردۆتھوە و وە ڕێژەی (٪)ی ٦۰پێکراو ڕێژەی (

 لھسھر ڕاپۆرت دەبێت.
 

ئھوا نمرەی سکیڵی ھھموو ئھو خوێندکارانھی کھ سکیڵی ئینگلیزیان خوێندووە بھپێی ماوەی دیاری کراو  .٦
 چنھ سکیڵی دواتر (سمستھری پاییزە).پێشوویان دەبێت بھ پێوەر بۆئھوەی ب

 
 :بھنیسبھت خوێندکارانی کالسیک

 
س ردەوام بوون لھ دەوامکردن لھ ک�تاقیکردنھوەیان ھھبووە بھ  وئھو خوێندکارانھی کھ نمرەیان کۆکردۆتھوە    .۷

٪ ئھگھر خوێندکارێک دەرنھچوبوو ئھوا ۱۰۰ئھوا دەبێت نمرەکھیان بگۆردرێت بۆ )  ۲٥/۲/۲۰۲۰تا پێش (
٪ ) ی لھسھر نمرەی کۆکراوە دەبێت پێش گۆرینی بۆ ٥۰راپۆرتھکھ دەبێت و (٪ )ی نمرەکھیان لھسھر ٥۰(
)۱۰۰( ٪. 

 
خاڵی ژمارە  –ھھمان شێوەی تھوەری دووەم ی کالسیک ئھوا بھ٤خوێندکارانی قۆناغی  پڕۆژەیسھبارەت بھ  .۸

ساڵی  ی ڕێنمایی وەزارەتی خوێندنی با�و توێژینھوەی زانستی سھبارەت بھ ھھڵسھگاندن و ئھژمارکردنی٦
٪) ٥۰٪) الی مامۆستای وانھبێت و (٥۰بھشێوەیھی کھ نمرەکھی (  ) جێبھجێ دەکرێت۲۰۲۰-۲۰۱۹خوێندنی (

 .الی مامۆستای ھھڵسھنگێنھربێت
 

ھھروەک لھ تھوەری پێنجھم (ئھحکامھ ھھیھ ئھوا  یان) عبورپھڕینھوە ( وانھی سھبارەت بھو خوێندکارانھی کھ .۹
دەبێت و وە بھپێی خاڵی  نمرە ۱۰۰ ھھڵسھنگاندنی خوێندکارەکھ لھسھر) ھاتووە ۱۱گشتییھکان) خاڵی ژمارە (

) ھھمان تھوەر ھھڵسھنگاندنھکھ لھڕێگھی ئامادەکردنی ڕاپۆرتی زانستی یان پێدانی ئھرک ۱(
)Assignmentجومھنی بھش بھ گونجاوی دەزانێت. ئھمھش بھھۆی ) وە یاخود ھھرمیکانزمێکی تر کھ ئھن

ی ھھمان تھوەر ھاتووە کھ دەڵێت خوێندکار نابێت ھھڵسھنگاندن بھشێوەی ٦ئھوەی کھ ھھروەک لھ کوتایی خاڵی  
  زارەکی و ئۆنالین ئھنجام بدات.

 
 ۱۰۰ لھکھ  ی زانکۆوانھ کھوتوون و بڕیاردرا لھ ئھنجومھن ۳یان  ۲سھبارەت بھوخوێندکارانھی کھ لھ  .۱۰

 دەبێت. ۹تاقیکردنھوە ئھنجام بدەن ئھوا بھھھمان شێوازی خاڵی 
 

)یان ھھبووە نمرەیان المشاھدة و التطبیقسھبارەت بھو خوێندکارانھی کھ پرۆسھی بینین و پیادەکردنیان ( .۱۱
پاشان بھ نییھ ئھوا پێویستھ خوێندکارەکھ بابھتێک ئامادەبکات کھ مامۆستای سھرپھرشتیار بۆی دیاری دەکات و  

 ئۆنالین بۆ مامۆستاکھی ڕوون بکاتھوە و مامۆستاکھش نمرەی بۆ دابنێت و بینێرێت بۆ سھرۆک بھشھکھ.

 
سھرپشککردنی خوێندکارانی دەرچوو بھ ئھنجامھکانی تێرمی یھکھم بۆ بھشداریکردن لھ پرۆسھی  .۱۲

انی بۆ ئھژمار دەکرێت ھھڵسھنگاندنھکانی کۆتایی، وە لھکاتی بھشداریکردنیش ئھوا تێکڕای ھھموو نمرەک
ی، وە لھم بارەدا ئھگھر خوێندکارەکھ نمرەکھی کھمی کرد واتھ نمرەی پێشوو لھگھڵ نمرەی ھھڵسھنگاندنھکھ

 ئھنجامی تێرمی یھکھم بکات. ئھژمارکردنی ئھوا بۆی نییھ جارێکی کھ داوای
 



 


